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PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, prof, Dr. Eduardo vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.. Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra. Maria Erisa vieira da silva cidade oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura
' o senhor vereador, Dr, José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
'A senhora Vereadora, Enga. Paula cristina Martins carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- 0 Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira pinto

'A senhora vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo

PRESID]U À REUUñO:

'0 senhor Presidente da câmara, prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Senhora Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Dra. Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 16 horas,

HORA DE ENCERRAMENTO: 1B horas e 25 minutos.

ATA N.O 27

REUNIAO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA
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peníooo ANTES DA oRDEM Do DtA
PoNTo pRÉvlo No t

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que a Câmara Municipal irá enviar
uma carta à biblioteca pública de Perosinho, manifestando o seu ag-rado pelo facto da mesma fazer parte da rede
das bibliotecas UNESCO,

PONTO pRÉUO no z
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro referiu-se ao Plano Municipal de Defesa da Floresta
Contra lncêndios, dizendo que, no seguimento da auditoria efetuada pelo Tribunal de iontas, existem conclusöes
que referem que os planos municipais são.aprovado-s com algum ahaso e só porque a lei a'isso obriga; que tem
um reduzido valor acrescentado na defesa da floresta; que as pessoas responsáveis têm um diminuto
compromisso na sua execuçäo e näo existem mecanismos de monitorização e avaliaçäo dos resultados, Disse que
a referida auditoria refere que a maioria das autarquias näo assegura o cumprimónto das açöes inscritas nos
planos, como a limpeza dos terrenos, a manutençáo das estradas florestais ou a criaçäo dé pontos de água
essenciais para o combate aos incêndios rurais, Que após a aprovaçäo dos planos, ninguém certifica que as
medidas constantes dos mesmos säo executadas na totalidade e que-as câmaras näo monitorizam as medidas
que ficam ao encargo das entidades públicas e privadas envolvidas e não sabem dizer qual o grau de execuçäo
financeira do plano. Que relativamente ao município de Vila Nova de Gaia, foi aprovado recentemente o seu plano,
o qual entende ser u.m plano adequado e completo, Que, com base 

'em 
algumas lacunas existentes,

nomeadamente, os caminhos florestais, a limpeza dos terrenos, etc, perguntou se o oiçamento constante no plano
e adequado, para que o mesmo seja levado a bom termo,
O Senhor Presidente da Gâmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra lncêndios do Munícípio de Vila Nova de Gaia, fói elaborado envolvendo a comunidade e näo
desconhecendo alguns dos factos que, mais recentemente, o Tribunal de Contas veio a diagnosticar. Disse serem
factos espectáveis num país que tentou resolver o problema dos incêndios, atirando para os municípios, uma
responsabilidade que, como acontece em outras áreas, vão designando de descentralizáçä0, mas sem as verbas
necessárias para o efeito, Que os duzentos e poucos mil euros que a Câmara tem dispónível para o efeito, näo
säo suficientes para um território que equivale a 4 vezes e meia a área do Porto e que, ao contrário da malha
urbana mais cenhal, tem uma zona florestal muito significativa, Disse pretendersublinharque, apesarde tudo, o
Tribunal de Contas deteve-se sobre os planos e a suaexecução no seu primeiro ano, pelo que,'não era expectável
que no primeiro ano em 

.que .a esta responsabilidade paslou para os municípios,' ocorresse um milagre que
permitisse que os municípios, de repente, resolvessem um problema täo estrutural qúanto este e com variáveis, a
maior parte delas fora do alcance dos municípios, nomea'damente, a natalidade, as questöes demográficas, o
ordenamento e o emparcelamento dos terrenos, entre outros. Que os municípios estão numa fase de ãdaptaçao,
mas com o empenho total e absoluto de levar esta missäo a bom porto. Disse que o Município tem ,r puilirónio
e uma cultura de proteçäo civil que foi ancorada durante muitos anos com a intervençäo de múltiploå agentes,
nomeadamente, as seis Associaçöes Humanitárias de Bombeiros Voluntários exisientes no concelhä e a
Companhia dos Bombeiros Sapadores.

PONTO PRÉUO NO 3
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que o Programa Férias Desportivas,
organizado anualmente pelo município de Vila Nova de Gaia, foiclãssificado como o melhor programa do ano, pela
Associaçäo dos Municípios Amigos do Desporto,
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DEZEMBRO DE 2019
Foi presente o documento refer¡do em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 26 da reunião pública de
Câmara, real¡zada em 02 de dezembro de 2019.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues não votou a aprovaçäo
da ata da reuniäo de Câmara de 02 de dezembro de 201g, em vi-irtude de näo ter participáao
na mesma.

MU ARA o IPAL
DO -AC

EDOC/2019t47744

N0

DE

DA

Foi presente o documento referido em epígrafej qu-e se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À câmara. 05.12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
a' Desafetar do domínio público municipal parab domínio privado municipal a área

de 668,72m2, a qual se mostra suficiente para a construçäo de um equípamento,
de acordo com a planta que se junta como anexo | à informaçäo do S'enhor Vice.
Presidente datada de 2019111120;

b. Promover a alteraçäo ao alvará de loteamento no 212008 em consonância com as
exigências e íntençöes previstas na planta que se junta como anexo I à
informaçäo do senhor Vice-presidente datada de z01gt1it2o;c' Promover a cedência em regime de comodato/direito de superfície - consoante
o que se vier a revelar mais adequado ao fim pretendido - à Associaçäo
Comercial e lndustrial de Gaia, por um período a definir, do prédio que vier a
resultar dos procedimentos referidos nas alíneas anteriores, para aí instalar a
sua sede e prosseguir os fins a que se destina.

tcíPto A E

GR

Foi presente o documento referido em epígrafej qu-e se angla no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmira:"À Câmara. 05.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Global Notícias, Media Group, SGPS, S,4., tendo em vista a ceäênc¡a
ao Município de Vila Nova.de. Gaia para depósito, guarda, conservaçäo, comunicaçäo e
acesso ao público em geral, do espólio arquivístico designado por aiquivo da GMG, nos
termos apresentados.

J

TEN VISTAIA s AO
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rÉcru AOS

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

saiu da reunião a senhora vereadora, Enga. paula cristina Martins carvalhal.

A UA
FAMUD DIA 1 MBRO

NTRO TIVO
ED0C/2019t76954
Foi presente o documento referido em epígrafet qu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"A câmara, 10.12,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazäo, para
a realizaçäo da Festa de Natal do Centro Recreativo de Mafamude, no dia l5 de dezembro de
2019, solicitado pelo Centro Recreativo de Mafamude, nos termos informados.

Entrou na reunião a Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal.

rónr RIBU RE o

5433/16.8T9VNG.Pl
EDOC/201978450

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara. 05.12.201g,

Foi presente o documento referido em epígrafer qu.e se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmira:,,À Câmara. 0g.12.201g,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DE

PE DE
RO LI

N

R.a DAVI

tc P EF
DE DEZEMBRO DE 2019
EDOC/2o19/66556
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no Z, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmira:"À câmara. 05.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a nomeação da Dr.a Cristina Vilas Boas, técnica afeta
aos quadros da Gaiurb, como representante do Município na CPCJ Gaia Norte, com efeitos
a partir de 06 de dezembro de 2019, nos termos informados,

E!99E!s9 PlsclPLlNAR N'1/DGEE/201e - mróuo unuuel snruros cosrn sousn
EDOC/2019/77566
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmua:"À öâmara. 05.12.201g,

E R
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Deliberaçäo

Deliberado por maioria, por g votos a favor e 2 votos em branco, precedido de votaçäo secreta,
aprovar o arquivamento do processo disciplinar nol/DGEE/2O1g instaurado a António
Manuef Santos Costa Sousa, nos termos do nb1, do artigo 2310, da Lei no ilSI2O14 de 20 de
junho.

to SOLI
CANI olro E E

NTA E + IVA
EDOC/2o19t784s4
Foi presente o documento referido em epígrafej qu-e se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara. 10,12,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associaçäo de Solidariedade Sócial dos ldosos de Canidelo, irrr apoio
financeiro ao desenvolvimento das atividades sociais, bem como, para 

'apoio 
ao

investimento, no montante de €120.931,00 (cento e vinte mil novecentos e trinta e um
euros), nos termos apresentados.

PRÉD RUA

EDOC/2o19t78745

DEE DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10,12,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reversäo para o Município do prédio urbano, com a
área de 938m2, sito na Rua Nova da Bela, freguesia de S, Félix da Maiinha, deste concelho,
inscrito na matriz predial grbana sob o artigo 4314, com o valor patrimonial de €5g.230,00 e
descrito na 1a Gonservatória de Registo Þredial de Vila Nova äe Gaia sob o no 5099, da
referida freguesia, nos termos informados.

Ata no 27- ReunÍão Ptiblicø
De 16 de dezembro de 2019

0 - CERT - DE

EDOC/2o19t79049

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara, 11,12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de certidão de interesse público,
Proc.. 7477119 - CERT - Vila Nova de Gaia, solicitado por lP - lnfraestruturas de iortugal,
S,4,, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal

D
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ED0C/2019t78624

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
CALENpAR|ZAçÄO pE

EDOC/2o19t77183

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara. 10,12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a calendarizaçäo de vencimentos para 2020, nos termos
propostos.

IA

VEE

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 11.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos das disposiçöes conjugadas do artigo 330, no 1,
alíneas.k) e ccc) e artigo 

f_so, ho 1, alínea g) do Regime ¡uriU¡õo das Autarq-uias Locais,
aprovado pela Lei no 7512013, na sua redaçäo atual e do artigo 142" do Código do
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto.Lei no-4p015, de 7 de jJneiro,
aprovar e submeter à Assembleia Municipal, a presente proposta de suspensäo de éficacia
do artigo.S.o'lo 1, al. b) e nos 2 a I do Regulamento do Transporte Público de Aluguer em
Veículos Ligeiros de Passageiros Transporte em Táxi do Município de Vila Nova ãe Gaia,
publicado através do Aviso n0 8435/2015 de 3 de agosto de 2015, até á entrada em vigor do
novo Regulamento, cujo procedimento de alteração se encontra em curso.

PE
DIREçAO MUN|C|PAL DE ADMTN rsrRAçÄo E FINANçAS

DE UTIL

S
DE

ALD NOVA
EDOC/2019/72647

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original,

Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara, 25.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €63,98 (sessenta e trds ãuros e noventa e oito cêntimos),
para deslocaçäo ao Porto, no dia 06 de novembro de 2019, solicitado pela Escola Básica de
Aldeia Nova, nos termos informados.

NT
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VAL LDE

DEN E 201 ADO

EDOC/2019t7265'l
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-Presidente da câmara: " À câmara, 2s, 1 1 .201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor.totalde €40,42 (quarenta euros õ quarenta e dois cêntimosj, para
deslocaçäo à zona litoral de Lavadores / Cabedelo, no dia 07 dé novembro de 201g, sol¡c¡tado
pela Escola Básica de santa Marinha, nos termos informados.

DET
DES

GOND DIA
EDOC/2019t72662
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original.
Despacho do senhor vice-Presidente da câmara: "À câmara, 25.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por u_nanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €99,36 (noventa e nove euros e trinta e seis cênt'imos),
para deslocaçäo a Gondomar, no dia 08 de novembro de 2019, solicitado pela Escola Básica da
Marinha, nos termos informados.

DOP NTO MUNI

O DIA MB soLt

EDOC/2o19t72687

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 25,11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo em 70% do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €233,58 (duzentos e trinta e três euros e cinquentje oito
cêntimos), para-deslocaçäo a Balazar, no dia l0 de novembro de 201g, solicitadó pelo Sport
Glube Dragöes Sandinenses, nos termos informados,

ISEN MUN

ARA
SOL

CLUBE DE GAIA
EDOC/2o19/73063
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original,

DE
DET

P
1
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Despacho do senhor vice-Presidente da câmara: "À câmara. 25,11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo em 70% do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de CtSi,ZS (cento e cinqu-enta e dois euros e vinte e cinco
cêntimos), para deslocaçäo à Póvoa do Varzim, no dia 10 de novembro de 201g, solicitado pelo
Futebol Clube de Gaia, nos termos informados.

IDO D

ALD

MARQUES DOS SANTOS
EDOC/2019t73152
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 25.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas
municipais, no valor total de €44,90 (quarenta e quatro euros e noventa óêntimos¡ para
deslocaçäo ao Porto, no dia 12 de novembro de 201é, solicitado pela Escola Básica prof, Dr.
Marques dos Santos, nos termos informados.

ISE P TOD DE DE VIA tctPAl
E TRI

NOD

EDOC/20191732'19

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,

Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 2s,11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas
municipais, no valor total de €54,35 (cinquenta e quãtro euros e trinta e cinco óênfimos¡, para
deslocaçäo ao Litoral de Gaia e Foz do Douro, no dia 12 de novembro de 2019, solicitadä pela
Escola secundária Almeida Garrett, nos termos informados.

PE DE UNICIP
NTO EU AE

NOVE 2019 PELA

EDOC/2019t73238
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original.
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara, 25,11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de utilização de viaturas
municipais, no valor total de €194,69 (cento e noventa e quatro euros e sessenta e nove
cêntimos), para deslocação a Guimarães, no dia 13 de novembro de 20ig, solicitado pela
Escola secundária Almeida Garrett, nos termos informados.

FOZ

DEE

NOP
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PEDID SEN P TO DE DE S NO
€'l'l ECr

ESL 201 TADO
N

EDOC/2o19t73261

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 25,11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,. aprovar a isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €11-0,53 (centõ e dez euros e cinquenta e três
cêntimos), para deslocação a Famalicäo, no dia is ¿e novembro de 2019, sälicitado pela
Escola secundária Gaia Nascente, nos termos informados,

saiu da reuniäo o senhor vereador, Dr. Manuel António Gorreia Monteiro.

PEDI
MUNI

TAE NOVE
AE ELO

RAL
EDOC/2019t73379

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara, 25.1..201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo em 70% do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €ãg¿,eg (trezentoi itrint. e quatro euros e vinte e
nove 

_cêntimos), para deslocaçäo a Esposende, no día 16 de novembio de 2019, solicitado
pelo Grupo Desportivo e Cultural de Säo Lourenço, nos termos informados.

Entrou na reunião o senhor vereador, Dr, Manuel António correia Monteiro.

EDI
MUNI

V D E UMC PARA
SER EST NOD 20'l

A
EDOC/2019/73416
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 25,11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo em 70% do pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor total de €524:81(quinhentos ä vinte e quatro euros e oitenta e um
cêntimos), para deslocaçäo à Serra da Estrela, no dia 17 de novembro de 201g, solicitado pela
Associaçäo Desportiva Esperança nos Jovens, nos termos informados.

MDE

T
1
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DE €1 ITO E PARA

REC LAR
ED0C/2019/73468
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-Presidente da câmara: "A câmara, 25.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo em 70% do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €158$3 (cento e cinque-nta e oito euros e sessenta e três
cêntimos), para deslocaçäo a Espinho, no dia 17 de novembro de 201g, solicitado pela
Juventude Associativa Recreativa Cultural Fanfarra Vilar de Andorinho, nos termos informados.

PEDI DE
OTAL EU

I9 DE DE 20 P
EB

EDOC/2o19t73652
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 25,11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de utilização de viaturas
municipais, no valor total de 

ç81,95 
(oitenta e quatró euros e noventa e cinco óêntimos¡, para

deslocaçäo à Estaçäo Litoral da Aguda, no dia 1g de novembro de 2019, solicitadä peh
Associaçäo de Pais da EB 1 / Jl lgreja e Lavadores de Olival, nos termos informados.

tsE D DE MUN
OR €1 NTE EU

SAN
EDOC/2019t73684
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original.
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 2s.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas
municipais, no valor total de €127,21(cenio e vintei sete euros e vinte e ur cênt¡mos), para
deslocaçäo a Matosinhos, no dia 20 de novembro de 2019, solicitado pela Escola Básica de Sá /
Sandim, nos termos informados,
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VILA NOVA DE

YrcÅMARA MUNtctpAL Atø no 27- Reunião Ptiblicø
De l6 de dezembro de 2019

P DE DE MU NO
DE DO E AE

M I DIA 2 ROD soLl
PELO AGRUP DE ESC OLAS J IO DINIS
ED0C/2019/73691

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 2s.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprwar a isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas
municipais, no valor total de €82,68 (oitenta e doiJ euros e sessenta e oito iêntimos¡, para
deslocaçäo ao Museu de Serralves / Porto, no dia 21 de novembro de 2019, solicitadó pelo
Agrupamento de Escoras Júlio Dinis, nos termos informados.

VALO
PAIS

DE UROS E IM

CAMPOLIN ol
EDOC/2019/68396

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 2s.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas
municipais, no valor total de 

164,-69 
(sessenta e quatro euros e sessenta e cinco óênfimos¡, para

deslocação ao Porto, no dia 31 de outubro de 2019, solicitado pela Escola Básiõa de
Campolinho 1, nos termos informados.

PED OP MUNI

EDOC/2019t6842s

ú klil

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original.
Despacho do senhor vice-Presidente da câmara: "A câmara. 25,11.201g"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas
municipais, no valor total de €46,13 (quarenta e seiJeuros e treze cêntimos), pára deslocaçäo
ao Porto, no dia 31 de outubro de 2019, solicitado pela Escola Secundária nntðn¡o Sérgio, nos
termos informados.

DE

T

E

D

PE

TOT 1 E E E

ESA NTO
EDOC/2019t68728
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,
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VILA NOVA DE

É kl,,,t
CÅMARÁ MIJNIcIPA,L Ata n' 27- ReunÍão PtiblÍca

De 16 de dezembro de 2019

{
Despacho do senhor vice-Presidente da câmara: "A câmara. 25.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de utilização de viaturas
municipais, no valor total de €195,43 (cento e noventa e cinco euros e quarenta e três
cêntimos), para deslocaçäo a Ovar, no dia 03 de novembro de 2019, solicitado pela Associaçäo
Portuguesa para as Perturbaçöes do Desenvolvimento e Autismo, nos termos informados.

N

ALD E
o N DE DE LICITAD SCOLA INTA

EDOC/2019/68896

TUTI

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original.

Despacho do senhor vice-Presidente da câmara: "À câmara. 25.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas
municipais, no valor total de €46,80 (quarenta e seis éuros e oitenta cêntimos), pära deslocaçäo
ao Porto, no dia 04 de novembro de 2019, solicitado pela Escola EB 1 / Jl euinta das Chãs, nos
termos informados.

DE MUN IP
DE ES otTo PARA

os DE 2019 PEL
BE

EDOC/2o19/68994
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-Presidente da câmara: "À câmara. 2s.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo em 70% do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €208,68 (duzentos e oito euros e sessenta e oito
cêntimos), para deslocaçäo a Paços de Ferreira, no dia 03 de novembro de 2019, solicitado pelo
sport clube Dragöes sandinenses, nos termos informados.

SEIS E NTA E
soL

DESPORTIVA MODICUS DE SANDIM
EDOC/2o19/69000

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 25.11 .201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo em 70% do pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor total de €746,i2 (setecentos e qùarenta e seis euros e trintai dois
cêntimos), oara deslocaçäo a Lisboa, no à¡a 03 de novembro de 201g, solicitado pela
Associaçäo Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.
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VILA NOVA DE

CÀMARA MUNIcIpÁ\L H (

Ata no 27- Reunião Ptiblicø
De 16 de dezembro de 2019

{

DE D RAS
VALOR DE

CA 268 MB I soL PELA
CA

EDI DET PAIS N
TOT ENTA

EDOC/2019/73883
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 05.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas
municipais, no valor total de !q6,43 (cinquenta e seis euros e quarenta e três óêntimos¡, para
deslocaçäo ao Porto, no dia 22 de novembro de 2019, solicita'do pela Fundaçäo Couto, nos
termos informados.

tDo UTIL

DO NO

EDOC/2019t74529

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 05,12.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas
municipais, no valor total de €83,30 (oitenta e três euros e trinta cêntimos), parä deslocação à
Biblioteca Municipal de Gaia, nos dias 26 e 27 de novembro de 201g, roúó¡t.Ao pela Escola
Básica da Junqueira, nos termos informados.

UTI

NAE

tRo 28 DE ELA
EDOC/2019/752s9
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 05,12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de utilização de viaturas
municipais, no valor total de €178,12 (cento e setenta e oito euros e doze iêntimos¡, para
deslocaçäo a Aveiro, no dia 28 de novembro de 2019, solicitado pela Escola Básiôa de
Curvadelo, nos termos informados,

D UTI TU IPAI
E clNc VINTE c

NOD E DE IA

EDOC/2019/75665
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no
original.
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VILA NOVA DE

CAMARA MUNICIPAI-

y+
Ata no 27- Reunião Ptiblica
De 16 de dezembru de 2019

Å

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 05,12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a redução de pagamento de taxas de utilização de viaturas
municipais, no montante de €199,67 (cento e noventa e nove euros e sessenta e lete cêntimos),
correspondente a 70% do valor total de €285,24 (duzentos e oitenta e cinco euros e vinte e
quatro cêntimos), para deslocaçäo a Amarante, no dia 29 de novembro de 201g, solicitado pela
Academia de Música de vilar do paraíso, nos termos informados.

DIDO RAS
SET

30 DE DAM
LEVERENSE

EDOC/2019t76044
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara. 05.12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo de pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas
municipais, no montante de €84,68 (oitenta e quátro euros e sessenta e oito cêntimos),
correspondente a 70% do valor total de€120,97 (cento e vinte euros e noventa e sete cêntimosi,
para deslocação a Gondomar, no dia 30 de novembro de 2019, solicitado pela Banda Musical
Leverense, nos termos informados.

PED ODE DE UT E IP
VIN EU AC N

DE DE 2OI PEL CLUBE
GAIA
EDOC/2019t76114
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara, 05.12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo de pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas
municipais, no montante de €578,76 (quinhentos e setenta e oito euros e setenta e seis
cêntimos), correspondente a 700/o do valor total de €826,80 (oitocentos e vinte e seis euros e
oitenta cê.ntimos), para deslocaçäo a Setúbal, no dia 30 de novembro de 201g, solicitado pelo
Futebol Clube de Gaia, nos termos informados.

MUN DE VI DE
to

EDOC/2019/3181
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara, 05.12.201g,

E
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VILA NOVA DE

CÅMARA MUNICIP,A.I W

Deliberaçäo:
4

Deliberado por unanimidade, revogar a deliberaçäo de 19,11.2019.
Mais.foi deliberado por unanimidade e nos termos informados, o seguinte:
' Adjudicar a presente_ 

_empreitada à proposta reportada pela entiãade pascoal e Veneza,
Ld.a, pelo valor de 1.298.676,94€ (um milhäo, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e
setenta e seis euros e noventa e quatro cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;' Ordenar a notificaçäo a todos os concorrentes da decisão a proferir] bem como a
instruçäo das diligências subsequentes, designadamente a entrega dos documentos de
habilitaçäo e da cauçäo, pelo concorrente classificado em 2o lugãr, agora adjudicatário;
- Aprovar a minuta do contrato;
'Ordenar a comunicaçäo ao IMPIC da não prestaçäo da cauçäo pelo concorrente
classificado em 10 lugar (TECNOCAMPO - Sociedade ie Construç-öes e Obras públicas,
S.A.), nos termos do n0 2 do artigo 90.0 do GCp.

€5(),()OO.()O (CINQUENTA MIL EUROSI
EDOCt2019t62492
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,

Ata no 27- Reuníão PtÍblicø
De 16 de dezembro de 2019

RDO GAIA
SUL

AESET
EUROS)

EDOC/2019/51991
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 10.12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Clube Recreativo Avintense, para apoio financeiro à reparaçäo do
alçado sul da sede do Clube, no valor de €2,337,00 (dois mil irezentos e trinta e sete éuros),
nos termos apresentados.

CELEB DE VILA GAIA E

EDOC/2019t57759

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 10.12.201g'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico de Vilar do Þaraíso, para apoio financeiro à
participaçäo na gala do Jornal Audiência, no valor de €3.000,00 (três mil eúros), nos termos
apresentados,
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{

MAtø n' 27- Reunião Ptlblícø
De l6 de dezembro de 2019

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara. 10,12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, para apoio
financeiro às obras de manutençäo e melhoramento realizadas no Complexo Deéportivo de
Gulpilhares, no valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros), nos termos apresentados.

Saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto

o TRE DE VI DE

DA SED . NO VALOR TOTAL DE €29.500.00 IVINTE E NOVE MIL E OUINHENTO EUROSì
EDOC/2019/70635
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'A Câmara, 10.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Associaçåo Recreativa Entre Parentes, para apoio financeiro às
obras. de reabilitaçäo da sede, no valor total de €29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos
euros), nos termos apresentados.

Entrou na reuniäo o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto

RAR MUNICíP NOVA
RAL OLIVEI PARA EIRO

"coNH TOTAL
(QUTNHENTOS EUROS)
EDOC/2019t72428
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10,12.201g,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Recreativa e Gultural "Clube de Oliveira do Douro",
para apoio financeiro à iniciativa "Conhecer Oliveira do Douro - Freguesia,,, no valor total
de €500,00 (quinhentos euros), nos termos apresentados.

CE PIO DE
PORT

DA ENO DE DE
000 00 EU

EDOC/2019/76936

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4T , apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara, 10,12.201g,
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É ktflVILA NOVA DE

CÁMARA MUNIcIpAI

Deliberaçäo:

f MAta no 27- ReunÍão Públicø
De 16 de dezembro de 2019

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Conselho Português para a'Paz e Cooperaçã0, para apoio
financeiro ao desenvolvimento da atividade nõ concelho de Vila Nova ¿b Caia, no valor total
de €3.000,00 (três mil euros), nos termos apresentados,

AC EB
M DE EOS

lNtc ORNAL ,,

EDOC/2019t77708
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original.

Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 10.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Gaiense -
Comunicaçäo e Eventos Unipessoal, Lda, o Município de Vila Nova de Gaia e os
Agrupamentos de Escolas e Colégios do Concelho, no ãmbito da iniciativa Jornal ,,Melhor
Escola", nos termos apresentados.

CE ípro o ENSE -coM
Ar' ,,

DU

D DE

DE
CINCO MIL EUROS)+ tVA
ED0C/2019t70259
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 49, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 10,12,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Gaiense - Comunicaçäo e Eventos, Unipessoal, Lda, para apoio
financeiro à realizaçäo da iniciativa "Melhor Eicola", durante o ano letivo 201'g t202d, no
valor de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros)+ lVA, nos termos apresentados,

0 A RAR OMU VILA GAIA E
DE POP DE lt F

IZAR EDO VALOR
Ets OVEC E

EDOC/2019/78660
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 10.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Centro de Recreio Popular de São Félix da Marinha, para apoio
financeiro à ll Fase das obras a realizar na sede do Centro de Recreio Popular Oe Sao f6l¡x
da Marinha, no valor total de €36.900,00 (trinta e seis mil e novecentos euros), nos termos
apresentados.
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De 16 de dezembro de 2019

ACELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA GAIA E A
SIAS ROSIN tRo

BIBLI
CINCO EUROS)
ED0C/2019t78488
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara. 11.12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Serzedo e Þerosinho, para apoio financeiro
ao funcionamento da biblioteca pública de Perosinh o12019, no valor toial de €3,075,00 (três
mil e setenta e cinco euros), nos termos apresentados.

DE CELE DE VI

to 2019
0 LE

EDOC/2019t70379

6 kl,il

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 11,12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e Atlasvioleta - Associaçäo Culturál e Apoio Social aos países da
Língua Portuguesa, para apoio financeiro à reaÍizaçäo da Ediçäo 201g do Fashion Day, no
valor total de €3.500,00 (três mil e quinhentos eurosj, nos termós apresentados.

6

PO

DE
E

RDO ODE GAIA E

MONT E €59
EDOC/2019t75867
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10,12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Golaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Gomissäo de Festas do Padroeiro dos Pescadores - Associaçäo, pär, ,,
Festividades do S' Pedro da Afurada 2019, no montante de €59,000,00 (cinquenta e ñovä euros),
nos termos apresentados,

cípr NOVA
DE

LDE
EDOC/2o19/74766
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,
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VILA NOVA DE

CÀMARA MUNIcIPAI Ata no 27- Reunìão Públíca
De I6 cle dezembro de 2019 {

M
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 10,12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, para obras de adaptäçäo e
construçäo de auditório/sala de sessöes, no montante total de €340.000,00 (treientos e
quarenta mileuros), nos termos apresentados.

OLAB NI LA EA FR

AD o
MONT E TOTAL DE €31.800.00 AEUMMIL OITOCENTOS EUROS)
EDOC/2o19t74763
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara, 10,12.201g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da Uniäo de Fregúesias de Serzedo e perosinhó, para
apoio destinado à conclusäo das obras de construçäo ãos balneários públicos do adro da
lgreja de Perosinho, no montante total de €31.800,00 (trinta e um mil e oiiocentos euros), nos
termos apresentados.

OM EVI GAIA E DEF
APO

DE €37
ILE

EDOC/2o19/72848

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10.12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da Uniäo de Fregúesias de Serzedo e perosinhó, para
apoio destinado à_aquisiçäo de um terreno para o alargamento do cemitério de Serzedb, no
montante total de €37,500,00 (trinta e sete mil e quinhento! euros), nos termos apresentados.

VILA GAIA E DE FR

EDE LEIA D
REG TOTAL

EDOC/2019t74764
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"A câmara. 10,12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município devila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de S. Félix dá Marinha, para apoio destinado à
reabilitaçäo da sede da Assembleia de Freguesia de S. Félix da Mariñha, no montante toial de
€13.000,00 (treze mil euros), nos termos aprãsentados,
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AO DE OMU VILA N EAF
DA DE PARA DESTI REST T ELA

TEUS D LAS 00 AEUM
ED0C/2019/43106
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10,12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Acordo de Colaboraçäo celebrado entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja de Olival, para apoiô destinado a restauro
dos altares da Capela de S, Mateus de Arnelas, ño montante de €6,88i,00 lseis mil oitocentos e
oitenta e um euros), nos termos apresentados.

LABO ENT PIO D DE NTA DE
DE to E DE

ANT .000 MIL E
EDOC/2019/72843

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 10,12,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Canelas, pará apoio à aquisição de equipamento
para a nova sede da Junta de Freguesia, no montante de €20.000,00 (vÍnte mil euros), nos
termos apresentados.

AC MUN VILA EAU
SEDE

PE NO MONT E DE €30.000 ITRINTA MIL EUROSI
EDOC/2019t74765
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 10.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, para apoio à reabilitaiäo do
saläo nobre da sede da Junta em Pedroso, no montante de Cgo.ódo,oo (irinta mil euros), nos
termos apresentados.

DE NOV EA
ERS''

DE €7 .00 (SETE MIL E OUINHENTOS EUROS)
EDOC/2019/55062
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no
original,
Despacho do Senhor presidente da Câmara:"À Câmara, 10.12,201g,

A DE
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Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associaçäo de Veículos Históricos, para apo¡o à realizaçäo do evento ,,The

Timers", no montante total de €7.500,00 (sete mil e quinhentos eüros¡, nos termos
apresentados.

P CE o DE E CASA
NOM

TOTAL DE €18.200,00 OEZOITO MIL E DUZENTOS EUROS)
EDOC/2()19t55204
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 10.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Santa Casa da Misericórdia de Gaia, para a concretizaçao äo projeto
"Desporto Sénior", no montante total de €18.200,00 (dezoito mil e duzentos eurós), nos i.rmos
apresentados.

EP A ENT rciPto DE PLP .

DO CPLP
OR €11 EM

EDOC/2019/78902
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 10.12.201g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a GE'CPLP - Gonfederação Empresarial da Comunidade dos países de Língua
Portuguesa, tendo em vista a realizaçäo da 2a ediçäo da Conferência Económica do Mercado da
CPLP, no valor total de €11.800,00 (onze mil e oitocentos euros), nos termos apresentados.

INI RAR
ONDE

VISTA PAVI
ENTA E ET

EDOC/2019t74581

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 10.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegação de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freg'uesias de
Grijó e Sermonde, tendo em vista a execuçäo dos trabalhos de reparaçäo coirente dos
pavimentos nas vias municipais, no valor total de €72.300,00 (setenta e dois mil e trezentos
euros), nos termos apresentados,
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PETÊN CELE
PED

OS PA

o

c NAS
€110 E

ED0C/2019/74584
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 10,12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freg-uesias de
Pedroso e Seixezelo, tendo em vista a execuçäo dos trabalhos de reparaçäo coirente dos
pavimentos nas vias municipais, no valor total de €110.280,00 (cento e dez mil duzentos e
oitenta euros), nos termos apresentados.

0
E SAND

U AA
NO DE UZENT SETE M

EB

MU

M

P

QUATROCENTOS E SESSENTA EUROS)
EDOC/2o19t74582
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara. 10.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a União de Freg-ueiias de
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, tendo em vista a execuçäo dos trabalhos de-reparação
corrente dos pavimentos nas vias municipais, no valor total de €227.460,00 (duz'entos e
vinte e sete mil quatrocentos e sessenta euros), nos termos apresentados,

TO Ê¡r OM

EUROS)

EDOC/2o19t78177

MIL

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"A câmara, 10,12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freg-uesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, para a reabilitaçäo do Largo Estevão Torres, no mon'tante total
de €14'000,00 (catorze mir euros), nos termos apresentaãos,

OVA EADE

HOS
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NTE VILA
ADE AJ S.F HAP

DOIS MI
EDOC/2019/78369

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 10.12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegação de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freiuäsia de
S. Félix da Marinha, para obras na Rua dos Moinhos e Passe¡os, no montante total de
€22.000,00 (vinte e dois mil euros), nos termos apresentados.

INT IST DEL ECO DE
ADE JUNT PARA RUA DE

MON UM
EDOC/2o19/78361

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara. 10.12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegação de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freluäsia de
S' Félix da Marinha, para obras na Rua de S. Félix, no montante total de €21.000,0-O lvinte e
um mileuros), nos termos apresentados,

PETÊ O MUNI
JUNT REG

DE
EDOC/2019t78524
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,'A Câmara. 11.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Frelulsia de
Arcozelo, para promoçäo e execuçäo dos trabalhos nas vias, no montante total de €10O,OOO,OO
(cento e seis mil euros), nos termos apresentados.

REO DE VI

EABI TOT
EUROS)

EDOC/2019t78176
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no
original,
Despacho do senhor presidente da câmara:"À câmara, 10.12.201g,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freg-uesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, para a reabilitaçäo do Parque do Cedro, no montanie total de
€25.000,00 (vinte e cinco mil euros), nos termosapresentados,

OOPE AC

FEST DE NOVA NO

EDOC/2019t77505

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10,12,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a FCVNG - Federaçäo das Coletividades de Vila Nova de Gaia, para
apoio financeiro à ediçäo 2019 do Festeatro - Festival de Teatro Amador de Vila Nova de
Gaia, no valor total de €3.000,00 (três mil euros), nos termos apresentados,

A tcíPto DE

FUN TOTAL D
EUROS)

EDOC/2019t77515

BRAR MU EA

REDE TDT
ED0C/2019/63289
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara. 10,12.201g,
0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que o concelho, sobretudo na parte mais interior,
sofre uma deficiente e.grave cobertura quer ao nível da internet quer ao nível das telecomunicaçöes. eue dado
que a Câmara vai celebrar o presente protocolo com a ANACOM, que é a entidade fiscalizadora, äntende que se
devia alertar para que as ope-radoras cumpram com o seu serviço'público, porque existe uma dualidade e uma
discriminaçäo que não se justifica entre os munícipes do mesmo concelho,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse ficar registado,

G

DE

DEDE

M

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 10,12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Gooperaçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a FGVNG - Federação das Coietividades de Vila Nova de Gaial para
apoio à federaçäo, com vista a assegurar o respetivo funcionamento, no valor total de
€19.000,00 (dezanove mil euros), nos termos apresentados.
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DAE 0
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Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Autoridade Nacional de ComunicaçOes (ANACOM), tendo em vista
a colaboraçäo na divulgaçäo de informação e no apoio à populaçäo sobre o processo de
alteraçäo da rede TDT, nos termos apresentados,

Atø n' 27- Reuníão Ptiblìcø
De I6 de dezembro de 2019

DE

IA A NTRE

coN

RA AZ

VIM MIL

Ac

UP

OITOCENTOS E CINQUENTA EUROS)
EDOC/2019/66511

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 10,12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de parceria 2019t2020 a celebrar entre a
ABAE - Associaçäo Bandeira Azul da Europa e o Município de Vila Nova de Gaia, tendo em
vista a implementaçäo e desenvolvimento do programa Eco.Escolas no concelho, no valor
de €3'850,00 (três mil oitocentos e cinquenta euroJ), nos termos apresentados.

ENT IPIO DE GAIA
DOS

DE DADE D
DE

15.07.2019
EDOC/2019/38089

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 05,12.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alteraçäo no anexo I do Acordo de Colaboraçäo entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a RTP - Rádio e Televisäo de Portugal, S.A., paia apoio no
âmbito específico da produçäo dos programas diurno e noturno dedicado às festividades de S.
Joäo, na cidade de Vila Nova de Gaia, ratificado na reuniäo de Câmara de 15,07.2019, nos
termos apresentados.

COLA A ENT cípro
DEI RO-

IENTE PORT lo Ft
2019 - IODIVERSITY. LOGY AND UTION IN ME EAM STEMS. 4.6 EC. NO

DE

DE

sr=oR 
pE €s00.00 (QUTNHENTOS EUROST

ED0C/2019t70495
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no TT, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 10.12.2019,

ETE DEP S.A. P NO ,MBITO ESPEC FICO DA PRODUC,
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Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e CIBIO - Unidade de lnvestigaçäo gerida pelo IGETA, lnstituto de Ciências,
Tecnologias e Agro - Ambiente da Universidade dó Poio, para apoio financeiro à realizaçäo do
Projeto Tibe 2019 - Biodiversity, Ecology and Evolution in'llediterraneam Ecosystems, 4.6 dec,
no valor de €500,00 (quinhentos euros), nos termos apresentados.

DA DE NI NOVA D
AAS
F P 00 LEU
EDOC/2019/78105
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ZB, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 10.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Acordo de Colaboraçäo celebrado entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Animais de Rua, para alterar o montante anual
da comparticipaçäo financeira para €6.000,00 (seis mil euros), nos'termos apresentados.

DE NrcÍPro D DE
DE

UAL tctP EIRA 00
EUROS)

EDOC/2019t78101

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7g, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 10.12.2019,
Deliberaçäo;

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Acordo de Colaboraçäo celebrado entre o
Município de Vila Nova de Gaia e De Patas Unidas - Associação de Acolñimento e Reabilitaçäo
de Animais. para adoçäo, para alterar o montante anual dá comparticipaçäo financeira para
€2.000,00 (dois mileuros), nos termos apresentados,

NDA EB O MUN N..SE
ANI TE

co CEIRA 000 00
EDOC/2019t78104
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara. 10,12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Acordo de Colaboraçäo celebrado entre o
Município de Vila Nova de Gaia e "senhores Bichinhos" - Associaçäo deþroteçäo aos Animais,
para alterar o montante anual da comparticipaçäo financeira para C-O.OOO,OO (seis mil euros), nos
termos apresentados,
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AD P MUNICíPI NOVA DE
DE

EDOC/2019t78873

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 11.12,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar o
aditamento ao Contrato.Programa celebrado entre o Município de Vila Nova dé Gaia e
Águas de Gaia, EM, SA, nos térmos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

E MUN NOVA o

DA EBE EN TOTAL D
€30.750 .()() ITRINTA M SETECENTOS E CINQUENTA EUROS)
EDOC/2019/78515

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 11,12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o Centro de Solidariedade Cristä Maranatha - Tenda de Encontro, þrtr apoio
financeiro às atividades sociais da entidade, bem como, apoio ao investimento, no vaior total de
€30'750,00 (trinta mil setecentos e cinquenta euros), nos termos apresentados.

ROCíN RAR PIO DE E GAIA
o TE DA

FEMINI D NAF
POR EU +

EDOC/2o19t78532
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 11,12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Valadares Gaia Futebol Clube, para apoio financeiro ao
transporte da comitiva do Valadares F.C., no âmbito da participaçäo dã equiþa sénior feminina
de futebol na final da Taça de Portugal, no valor de €3.0d0,00 (irêé mil euros)'+ lVA, nos termos
apresentados,
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E
UN P LOP

CIDAD

DO NO EN + IVA-

DE MINUTA
EDOC/2019t26871

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 11,12,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, revogar a deliberaçäo de 20.05,2019 e aprovar o estorno de
verba e a nova minuta no montante de € 27,000,00 (vinte e sete mií euros), nos termos
informados,

UI SEE UMENT
SILV LAGO

JARDI
E E FI LEIA

ED0C/2019/48586
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'A Câmara, 05.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos da alínea i)do n.o I do art.o 25.0 do Regime
Jurídico das Autarquias Locais e da alínea c) do no 1 do artigo G.o da Lei dos Compromiðsos
e Pagamentos em Atraso das Entidades Públicas, propor à Assembleia Municipal a
retificaçäo da sua deliberaçäo de 12 de setembro do corrente ano, no sentido de passar a
constar o seguinte:
I - A autorizaçäo para aquisiçäo do prédio misto composto por casa de três pisos, capela,
anexa, quinta e terreno, com a área coberta de 677,00 m2 e descoberta de bg.gOS,SO mZ,
denominado sito no Largo da Lavandeira, n,o 138, freguesia de oliveira do Douro, descrito
na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 32gg -
Oliveira do Douro, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 893 e na matriz predial
rústica sob o artigo 893, a Maria Carlota Sequeira Soares da SÍva, Maria Emília Sequeira
Soares da Silva Dias Ferreira e a Maria Manuela Sequeira Soares da Silva Figueiredo Þ¡nto,
pelo valor de € 2.400.000,00 (dois milhöes e quatrocentos mil euros), prgl Ur seguinte
forma:
a) € 900.000,00 (novecentos mil euros)com a assinatura do contrato promessa de compra

e venda com eficácia real (após visto do Tribunal de contas);
b) € 1.450'000,00 (um milhäo, quatrocentos e cinquenta mil euros) fracionados em 2g
prestações mensais iguais e sucessivas, no vator de € 50.000,00 (cinquenta mil euros) cada
uma;
c)€ 50.000,00 (cinquenta mil euros) na data da celebraçäo da escritura de compra e venda,
a qual será outorgada até ao dia oito do mês seguinte ao da notificação do visto do Tribunal
de Contas da respetiva minuta da escritura.

FI

E

ICA D coN c
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{ M
ll ' aprovar a m¡nuta do contrato promessa de compra e venda com eficácia real,
com as alteraçöes introduzidas à alínea a) do número 1 da cláusula primeira e ao
número dois da clausula segunda.

TE
RUA RA DO NA DA

VIA
ELA ELA 5.607

SETE ES E

EDOC/2019/65615

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara. 10.12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a permuta da parcela 7 com a área de 347 m2, inscrita na
matriz predial rústico sob o arto. 675 e descrito na Conservatória sob o no 3542 na freguesia da
Madalena pela parcela G com a área de 215 m2 (sobrante da parcela 6)e acre-scido do
pagamento de €15.607,68, referente à resolução de expropriar aprovada em reuniäo de Câmara
de 05'06'20tf n1r1 a execuçäo da VL3 - Troço entre a Rua da Lavoura e a Rua do Loureiro, na
freguesia da Madalena, nos termos informadós.

E DE EM DE SU

DE

BEM
oMo

BEM ooP DE EDIMENTO E EDITAL
EDOC/2019/75559

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BZ, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 10.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento de hasta pública para
alienaçäo, sob a forma de sucata, de veículos removidos da via pública que, de a'cordo com o
Código da Estrada, se encontrem em condiçöes legais de serem considerädos adquiridos pelo
Município, bem como, veículos municipais e materiais ferrosos provenientes da atividade do
Município, bem como, o programa de procedimento e edital, nos termos informados.

EN REGI REI o lsr
CRL' SITO NERAL

NOS 624

scr L

S

aa

1,l80 E N0s
E

DE coM A .201
ELO DE RAT

COMODATO
EDOC/2o19t25231
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no
original,

861 875 DA

DATDE DE

MOVI VIA
SDE IDE DOS

EMA E NIE E
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Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 11,12.201g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos da alínea o)do n.o I do art.o 33.0 do Regime Jurídico
das Autarquias Locais, o seguinte:

1. Ceder, em regime de direito de comodato, á Cooperativa "Artistas de Gaia .
Cooperativa Cultural, CRL", pessoa coletiva n.o 501 568 379, a fração autónoma
"HW" do prédio constituído em regime de propriedade horizontá1, sito na rua
General Torres, n.os 1162, '1162A a1162F,1180 e 1220 e rua Conselheiro Velos
da Gruz, nos 835,855,859,861,865,869,875,881,982 e 893, freguesia de santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrito na Primeira Conservatoria do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 383. Santa Marinha e inscrito na
matriz predial sob o artigo 23, com o valor patrimonial de € 3b.736,38(trinta e
cinco mil, setecentos e trinta e seis euros e trinta e oito cêntimos), pelo prazo de
um ano, com efeitos a partir de 01/06/2019, sendo renovável, automaticamente,
pelo prazo de 3 anos, se não for denunciado por qualquer das partes;

2. Aprovar o teor da minuta do contrato de comodato.

DIREçÄO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS
ILIT EMPRE

EROSI

ELE

ED0C/2019/75006
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg, apenas no
original,

Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 05,12.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Autorizar a abertura do procedimento e respetivo cabimento;
2. Aprovar a constituiçäo do júri;
3- Aprovar as peças de procedimento.

REABI E DE EN
D OTE STE E

DE

ELEMENTOS
EDOC/2019t75278
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no
original,

Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 05,12.201g'

LO
T

EP
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Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡ntel
1- Autorizar a abertura do procedimento e relpetivo cabimento;
2- Aprovar a constituição do júri;
3. Aprovar as peças de procedimento.

Mais foi deliberado submeter à aprovaçäo da Assembleia Municipal a seguinte repartiçäo de
encargos:

2020: 431.642,00€, (dos quais 229.372,00C säo do lote 1 e 202,270,00€ do lote 2)
2021:466.676,20€, (dos quais 183.49g,00€ säo do tote 1 e 2gg.11g,2o€,áo lote 2)

E EMP NTOS

P E
EDOC/2019t75275
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara. 10,12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
'l' Autorizar a abertura do procedimento e respetivo cabimento;
2- Aprovar a constituiçäo do júri;
3. Aprovar as peças de procedimento.

Mais foi deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal a seguinte repartição de
encargos:

2020: 573.070,00€ (dos quais 429.440,00€ são do lote 1 e 143,630,00€ do lote 2)
2021:214.722,00€,(correspondendo a totalidade da verba ao lote l),

PARQUE URBANO DO VALE DE S, PAIO - FASE 1. DO PLANO TRABALHOS DEMAIS
PLANOS

EDOC/2()17t29684
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no
original.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara. 10.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o plano de trabalhos ajustado; o cronograma
financeiro/plano de pagamentos, bem como, os planos de equipamentos e mão de obrã, nos
termos informados.

-vl _40 AJUST. ZONA B
EDOC/2019t74431
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10.12.201g,

M
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n escoLn eÁslcn on. cosrn rúnros _
PROPOSTA DE CONTRATO ADICIONAL NO 4
EDOC/2019t77493

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, e nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar os documentos e peças que constituem o procedimento;
2' Autorizar o cabimento da verba na rubrica orçamental - 2011-1.46 Reabilitação

da Rede Viária, no montante de 1.106.113,96€ + IVA;
3' Adjudicar o procedimento por ajuste direto, nos termos da alínea c) do no I do

artigo 250 do CCP, à firma Epopeia - Gestäo de Obras Públicas Lda, bem como,
aprovar a respetiva minuta de contrato.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 94, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aprovo. A Câmara para ratificaçã0. 10,12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 10.12.201g que
aprovou a proposta de contrato adicional no 4, nos termos da lnformaçäo lNT.
CMVNG/2019/50044 de 26.1 1.2019.

D. DE E
VI

EDOC/2016t'14405
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 10,12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos termos
informados.

Saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar.

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A |NCLUSAO SOC|RI-
PE MUN

1 DE
0 UENT SOLI BO

AGUDA
EDOC/2019t56627
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 05.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da Piscina Municipal da Granja, aos Bombeiros Voluniári'os da Aguda, durante a
época 201912020, no valor de €1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta euros), õolicitado pelos
Bombeiros voruntários da Aguda, nos termos informados.
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Entrou na reuniäo o Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar.

IDO DE D PELA PAVI PAL
AE BRO VALOR

c NTIM ADO
P SOCIALISTA DE VILA NOVA GAIA
EDOC/2019t72278
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 97, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,A Câmara. 05.12.2019,
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos,

GAIA E
A
REGA A DE NATAL"
EDOC/2o19t75236

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g8, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 06.12,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Gontrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Remo do Norte, para apoio à realizaçäo
do evento desportivo UXXXI Regata de Natal", nos termos apresentados.

saiu da reuniäo o senhor vereador, Dr. Manuel António correia Monteiro

DE DE A O MUN
NOVA EA E

DA SED SOCIAL. NO M ANTE TOTAL E €9,225.00 MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO EUROS)
EDOC/2o19t38223
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9g, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 10.12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Sociedade Columbófila de Vilar de
Andorinho, para a construçäo da sede social, no montante total de €g,225,00 (nove mil
duzentos e vinte e cinco euros), nos termos apresentados.

Entrou na reunião o senhor vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro

1

DE

PODOND

DE VI INHO P
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TO toD A OM VILA E
CLU D

PNA E NO TOTAL + IVA
EUROS)

EDOC/2019/59014

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 10.12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Gontrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Atlântico da Madalenà, para apoio financeiro à
realizaçäo do evento desportivo GAIA CUP, na modalidade de voleibol, no montante total de
€1.000,00 + IVA (mil euros), nos termos apresentados.

coN P DES CELE OMU NOVA
NG DE

lMl oFc
NO ET

DE
NOVA EA DE

DESTI MIL
E EU

A
ENTOS

EDOC/2019t64157

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 10,12,2019,
O Senhor Vereador, Dr' José Joaquim Cancela Moura disse que o presente apoio diz respeito a suportar
encargos e custos operacionais, perguntando quais sä0, porque näo estão especificados,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vitor Rodrigues disse que o Sporting Clube de Coimbröes
recebeu o Futebol Clube do Porto numa eliminatória da Taça de Pórtugal e, por razöes evid-entes, desde logo por
indeferimento da Federação, o jogo näo pôde realizar-se ño campo Oo Co¡mbroes, Que o jogo foi realizaìo no
Estádio Jorge Sampaio, implicando um conjunto de aspetos logísticos, nomeadamente, o tranépórte e a mobilidade
dos adeptos, pelo que, o presente contrato visa compensar o clube dessas despesas.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Sporting Clube de Coimbrõei, para apoio financeiro à
realizaçäo_do evento desportivo "3a Eliminatória da Taça de Portugal de Fuiebol", a disputar
com o FCPorto, no montante total de €3.500,00 + IVA (três mil e quiñhentos euros), nos termos
apresentados.

+

VIM

EDOC/2019t74358
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 10.12.201g'

DE APOIO F
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Gontrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Escola de Ginástica de Gaia, para apo¡o financeiro à
aquisiçäo de equipamento destinado ao Fosso, no montante total de €7f .3a0,00 (setenta e um
mil trezentos e quarenta euros), nos termos apresentados.

NTRA RE
M

VI DO UNICIP TOT 00
(DOZE MIL E CEM EUROS)
EDOC/2019/59409
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 10.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Gontrato de Patrocínio Desportivo 2019-2020 a celebrar
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Ténis de Mesa do porto, para
desenvolvimento do Ténis de Mesa - Escola Municipal, no montante total de €12.100,00 (áoze
mil e cem euros), nos termos apresentados,

TO.P ENTRE ODE GAIA E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 11,12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o Centro Social e Paroquial de Oiiveira do Douro, para apoio finänceiro ao
desenvolvimento de atividades sociais, no valor total de €40.000,00 lquarenta mil euros), nos
termos apresentados,

P E

DE ADE o EDE
AS NO TOTAL

M o
EDOC/2o19t64208
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 10.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 201g.
2020 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gã¡a e o Futebol Clube de Avintes, para apoio
financeiro à execuçäo de obras de melhoria das instalaçöes desportivas, no montante total de
€9.840'00 (nove mil oitocentos e quarenta euros),nos termos apreöentados,

AD

IS

M

D ORIA
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DE RTIVO ENTRE ODE
VILA N GAIA

A MO PATI €19 MIL
o EUROSì
EDOC/2o19t59287

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas no
original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara. 10,12.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação Cultural e Desp'ortiva de
Gulpilhares - Hóquei 1944, para a prática da modalidade Patiñagem, no montante total de
€19.800,00 (dezanove mile oitocentos euros), nos termos apresentaãos.

ITAM ES 8 CELE
EN CLUBE APOI F

D FUTEBOL
VERBA PLEMENTAR DE €30.750.00 MIL SETEC E E CINOUENT EUROSì
EDOC/2016/49795
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 107, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 10,12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao Contrato.Programa de Desenvolvimento
Desportivo 201612018 celebrado entre o Município de Vila Nova dJGaia e o Futebol Clube de
Gaia, para apoio financeiro às obras de recuperaçäo do pavilhäo desportivo referido clube,
numa verba suplementar de €30.750,00 (trinta mil setecentos e cinquenta euros), nos termos
apresentados.

o EDIM DAS TIVAS IP
VISIT CELEB TRE DE VI

VILA AAS
DE DAS

EDOC/2019/68983
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 108, apenas no
original.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 10.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de procedimento da transferência das verbas
relativas à comparticipaçäo das visitas de estudo a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e os Agrupamentos de Escolas da Rede Escolar de Vila Nova de Gaia, tendo em vista as
visitas de. estudo programadas no âmbito das atividades curriculares, nos termos
apresentados.

E
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ED0C/2019t77784
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10g, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aprovo, À Câmara, para ratificação. 10.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 10 de
dezembro de 2019, qüe aprovou o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila Nova
de Gaia e o Circo Mundial Mariani, Lda, tendo em vista a isençäo do pagämento da taxa
municipal relativa à emissäo de licença especial de ruído para a realiiação de vários
espetáculos circenses, no valor de €579,00 (quinhentos e setenia e nove euroi¡, nos termos
apresentados.

AC NrcíPt NOVA

cÀMARA MUNtctp^l

CONT

EO

MIL E DUZENTOS EUROS)
EDOC/2019173,,1,12

MU

0

EDOC/2o19t37682
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 110, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 10,12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprova_r o contrato-programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associaçäo de Solidariedade-Soõial de Crestuma, para apoio finãnceiro ao
desenvolvimento das atividades sociais, bem como, apoio ao investimento, no valor total de
€15.000,00 (quinze mileuros), nos termos apresentados.

ED LVI E O MUNI
A

EOB
co

0

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 111, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara, 10.12.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o bporting Clube de Coimbrö.r, pär. apoio
financeiro à execuçäo de obras de melhoria das insialaçO-es desportivas, no valór total de
€18.200,00 (dezoito mile duzentos euros), nos termos apreJentados,'
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EDOC/2019t72359

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 112, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 10,12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato.programa de desenvolvimento desportivo
201912020 a celebrar entre o Município de Vila Nova de-Gaia e o Clube de Futebol Canelai 2010,
para apoio financeiro à realizaçäo de obras de reparação do sistema de aquecimento de águas
dos balneários e iluminaçäo do campo relvado sintéiico, no valor total dä €6.826,00 (seis mil
oitocentos e vinte e seis euros), nos termos apresentados,

TO LVI NTRE
UN P VILA DEF FUTE

P o RO LVI AL DE
€11.000.00 (oNzE MtL EUROST

EDOC/2019/59357

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 113, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10,12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo
201912020 a celebrar entre o Município de Vih Nova dJGaia e o Glube de Futebol de perosinho
e Jaca Futebol Clube, para apoio financeiro ao desenvolvimento da modalidade de Futsal, no
valor total de €11.000,00 (onze mil euros), nos termos apresentados.

DESE NTO AC
FUT NAN

EDOC/2019t78626

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 114, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 10.12,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Futebol Clube de Grestumr, pårr apoio
financeiro à execuçäo da ll Fase das obras de construção do Novo parque dé'Jogos, no
valor total de €38.130,00 (trinta e oito mil cento e trinta euros), nos termos apresentadis.

A
PE

MO

38



É kl^$t
VILA NOVA DE

cÅMARA MUNtctÞ^ì Ata no 27- Reunìão Ptiblícø
De 16 de dezembro de 2019

f?
N
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ED0C/2019t78526
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 115, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 11.12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato.programa de desenvolvimento desportivo a
celebra.r entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de Hóquei dos Carvalhos, p.ra
apoio financeiro a obras de reparaçäo, manutençäo e melhoria das instalaçöes desportivas,
no valor total'de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), nos termos apresentados. 

'

CELEB rcíPl
NOVA D E

BSTI DE ENTA EP

a,u4TRO MIL CENTO E NO
EDOC/2019/73776

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 116, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10,12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato.programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Hóquei Clube Paço de Rei, para apoio
financeiro à realizaçäo de obras de substituiçäo do piso desportiúo, no valor total de
€54.198,00 (cinquenta e quatro mil cento e noventa e oito euros), nos termos apresentados.

. PROGRAMA DE NVOLVIMENTO RTIVO A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE
VILA N E DED oRt NO

TO DO O VALOR
DE €IO.OO().OO (DEZ MIL EUROS)
ED0C/2019t78077
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 117, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara, 10.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de Disciplinas Orientais Vilaiaia, para
apoio financeiro no âmbito da participaçäo no campeonato do mundo de Karaté Gojü Ryu, no
valor total de €10,000,00 (dez mil euros), nos termos apresentados,

NO
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6 M

Aco NTRE O M LA NOVA
DE

TO to VALOR
MIL E QUINHENTOS EUROS) + IVA
EDOC/2019/70
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 118, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 10.12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Escola de Ginástica de Gaia, para apoio financeiro e näo
financeiro à realizaçäo da ll Ediçäo do Torneio lnternacional de ôinástica de Gaia, no valor
total de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros)+ lVA, nos termos apresentados.

TO DE DE CELEB MUNICíPIO E GAIA E
GRUPO

EVENTO " CONCELHIO coLUMBOFtLtA - 2020" . NO VALOR TOTAL DE €I 500.00 tMtL E
QUINHENTOS EUROS) + IVA
EDOC/2019t69767
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11g, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Grupo Columbófilo de Säo Féiix da Marinha, para apoio
financeiro à realizaçäo do evento "Campeonato Goncelhio de Columbofilia -2020;, no valor
total de €1.500,00 (mil e quinhentos euros)+ lVA, nos termos apresentados.

IDO D DE

EDOC/2o19t73455
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 120 apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara, 10,12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de revisäo de preços efetuado pela empresa de prestaçäode serviços de refeiçöes esiolares
- Gertal, nos termos informados.

130 PE DE REG DE ESCALÄO DE soctAL ESCOLAR COM EFEITOS
RETROATIVOS

EDOC/2o19/76496
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 121 apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 10.12.2019,

DE
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar os escalöes A e B dos alunos que constam na listagem
anexa à etapa 2 do EDOG12019176496, com efeitos retroativos, nos termos informados.

E9$jês. MULTIDISGIPLINARES GA|A+suc¡sso - pRonnocnçÄo oe puzo sol-tclr¡oo NA
PLATAFORMA ACINGOV. DANDO O PRAZO DE 5 DßS
EDOC/2019t66't29
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 122, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 11.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a prorrogaçäo de prazo solicítado na plataforma Acingov,
dando o prazo de 5 dias para a apresentaçäo da proposta de acordo com o já solicitadoem
caderno de encargos, nos termos informados.

DIREçÄO MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE
tscu DAP DE" PLAN CIPAL. AD

E REG DAS A ,,

EDOC/2019t74570

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 123, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 05,12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
a) Aprovar o "Relatório de Ponderaçäo dos Resultados da Discussäo Pública da

Alteraçäo do PDM de Vila Nova de Gaia - Adequaçäo ao Regime Excecional de
Regularizaçäo das Atividades Económicas - 2a fase";

b) Aprovar a "Alteração do PDM de vila Nova de Gaia - Adequaçäo ao Regime
Excecional de Regularizaçäo das Atividades Económicas" - 2a fase;

c) Enviar a "Alteraçäo do PDM de vila Nova de Gaia - Adequação ao Regime
Excecional de Regularizaçäo das Atividades Económicast' - 2a fase para
aprovaçäo da Assembleia Municipal;

d) Enviar para depósito na Direçäo Geral do Território, publicar em Diário da
República e divulgar a "Alteraçäo do PDM de Vila Nova de Gaia - Adequaçäo ao
Regime Excecional de Regularização das Atividades Económicas" - 2a fase",
acompanhada da Certidäo da Assembleia Municipal,

PON PAR EBI DE

DA AVE
lcA"

EDOC/2o19t78471

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 124, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 10.12,2019,
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/pSD, nos termos
informados, o seguinte:

a) Aprovar e divulgar o "Relatório de Ponderação das Participaçöes Recebidas no
Período de Discussão Pública da Proposta do Plano de Urbanizaçäo da Avenida
da República";

b) Aprovar a "Proposta Final do Plano de Urbanizaçäo da Avenida da República,,;
c) Enviar a "Proposta Final do Plano de Urbanizaçäo da Avenida da República"

para aprovaçäo da Assembleia Municipal;
d) Publicar em Diário da República, enviar para depósito na Direçäo Geral do

Território e divulgar o "Plano de Urbanizaçäo da Avenida da Repúbiica"

DIDO TAXA DE
MIL E ts

DE DE €7 E ROS E
NT DE NO

01 7 FREGUE

EDOC/2019t76142
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 125, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 05.12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado_por unanimidade, aprovar o pedido de isenção da taxa municipal de urbanização, no
valor de €27.956,29 (vinte e sete mil novecentos e cinquenta e seis euros e vinte ã nove
cêntimos), da taxa de licença de construçäo, no valor de €7,042,40 (sete mil e quarenta e dois
euros e quarenta cêntimos) e da taxa de emissäo de alvará de licença de obras, no valor de
€290,00 (duzentos e noventa euros), Proc.o 1395t'17 - PL, União de Fróguesias de Mafamude e
Vilar do Paraíso, solicitado por Águas de Gaia, EM,SA, nos termos informados.

DIDO DE PARA ROC.o 1

NUNO
CABRAL

EDOC/2019t78767
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 126, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',A Câmara. 05.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
'1. Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas nos termos do

projeto de licenciamento aprovado e da apresentaçäo da certificaçäo energética
n0 SGE 190695737 que confere ao edifício uma classificação energêtica B-, que o
edifício sito na Rua General Torres, n0 397/401, da Uniäo de Freguesias de Santa
Marinha e S. Pedro da Afurada, inscrito na matriz no 4472 é descrito na 1a
conservatória do Registo predial de vila Nova de Gaia, sob o no 262g, está
localizado em Area de Reabilitaçäo Urbana (ARU) Centro Histórico e foi objeto
de uma intervençäo de reabilitaçäo, para efeitos dos nos I e 2 do arto 45d do
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Estatuto dos Benefícios Fiscais e de dedução à coleta em sede de lRS, nos
termos do artigo 710 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

2. Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo no
5029/19.6 de 2019.1 1.28;

3' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada, após aprovaçäo pela
Câmara Municipal,

IDADE NTOS
BLICO PE

DA BICA E CAMINHO
EDOC/2019t78870
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 127, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 11,12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a declaraçäo de compromisso, sem prejuízo da
continuidade dos procedimentos em curso, com vista à desafetaçäo do domínio público
municipal da parcela composta pelas escadas da Bica e caminhos identificados na Informaçäo
no 10/DMUA/2019 de 10.12.2019.

DE DA UNI DA AO NOVO

P BLICA
EDOC/2o19t78871

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 128, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ',À Câmara. 11,12.2019,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura disse que os Vereadores do PSD reiteram as posiçöes
anteriores de voto contra relativamente às condiçöes do contrato de urbanizaçä0, nomeadamente, a unidade de
execução e não da utilizaçäo dos terrenos para a construçäo do campo, mas sim os termos e condiçöes em que foi
celebrado protocolo.

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 votos contra do PPD/PSD, aprovar a versäo
final da Unidade de Execuçäo da Área envolvente ao Novo Campo de Jogos de Valadares e
do respetivo relatório de ponderação das participaçöes da discussäo pública, nos termos
informados.

AGUAS DE GAIA, EM, SA
CONT DE QUALIDADE DA ÁGUA DE MENTO - RESULT ADOS ANALíT DO 30
TRIMEST DE 2019
EDOC/2019t75176
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12g, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara.05.12.2019,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

A

DA DI
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DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIARIO DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o n0 130, apenas no
original.

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhec¡mento

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues deu início à INTERVENçÃO OO senhor
MUNíCIPE:

Diogo Emanuel Santos de Oliveira Pinheiro - Referiu-se a um pedido dirigido à Câmara para autorização de
circulaçäo de uma bicicleta no cais de Gaia, com capacidade para 16 pessoãs, dizendo que, até ao moménto, a
licença não foi concedida.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a única razäo que possa ter
falhado por parte do município, tem a ver com uma decisäo por si tomada, isto b, se a resposta fosse dada, ela
seria negativa e entendeu "congela/' o pedido para, depois do Verã0, verificar se o mesmo faria sentido ou nã0,
Que a Câmara, este ano, pretendeu estabilizar a pedonalizaçäo da beira-rio, cujo processo foi muito conflitual, Que
ainda existem questöes que têm de ser resolvidas, nomeadamente, a forma d-e acesso de alguns moradores e a
circulaçäo de pessoas idosas, Disse que tem de haver um critério, o qual tem de ser gerido þoliticamente com o
Departamento de Turismo e relativamente ao pedido formulado, disse que irá analisá-lo, mas, näo se compromete
a licenciar o solicitado.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 18 horas e 25 minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou

encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do

disposto no n0 I do art.o 34.0 do CPA e no no. I do arto. 57o do Anexo I da Lei no.7512013,de 12 de setembro,

bem como do n'0 I do arto. 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo

Executivo na sua reuniäo de 2019.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e Secretária da

reuniäo, a s

O Presidente da Câmara,

\

t.

W
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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